
WARUNKI WYNAJMU ORAZ DODATKOWE OPŁATY

GODZINY ORAZ DNI WYDAWANIA ORAZ ODBIORU KAMPERÓW:
- Wydawanie kamperów od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18  oraz 
w soboty w godzinach 10-14 (wcześniej ustalona godzina odbioru pojazdu oraz szkolenia)
- Zwrot kamperów od poniedziałku do soboty w godzinach 8-11 (prosimy o wcześniejsze 
poinformowanie o planowanej godzinie zwrotu)

Pojazd zostaje przekazany najemcy po wcześniejszym posprzątaniu i wyczyszczeniu całego 
wnętrza i również w takim stanie należy dokonać zwrotu pojazdu wynajmującemu.

Jest możliwość pozostawienia swojego auta na prywatnym parkingu Naszej firmy na czas 
wynajmu.

DODATKOWE OPŁATY:
Zwrot brudnego kampera zewnętrznie – 100zł
Zwrot kampera brudnego we wnętrzu – 300zł
Opróżnienie toalety – 600zł
Niepełny bak paliwa – 10zł za litr, jeśli pojazd został zwrócony z niepełnym bakiem paliwa
Zwrot kampera w niedzielę – 300zł
Każda godzina zwrotu kampera po wyznaczonym terminie- 50zł/ każda godzina opóźnienia 
opłata serwisowa- 300zł (nie wliczana przy wynajmie powyżej 7dni)

BEZ DOPŁATY- WLICZONE W CENĘ WYNAJMU (DOTYCZY KAŻDEGO KAMPERA):
- klimatyzacja części mieszkalnej
- bagażnik rowerowy (nieprzystosowany do rowerów elektrycznych)
- zestaw naczyń
- zestaw kempingowy stół wraz z krzesłami
- kliny najazdowe
- 2 butle gazowe (1 pełna, druga używana)
- nielimitowany limit km
- kamera cofania
- pełne ubezpieczenie (5000zł udziału własnego w przypadku szkody)
- podświetlana markiza
- chemia do toalety oraz 4 rolki papieru toaletowego
- telewizor z wbudowanym odtwarzaczem DVD oraz możliwością wysuwania na zewnątrz

WARUNKI NAJMU:
- kierowca musi mieć ukończone 26lat oraz posiadać prawo jazdy kat. B od co najmniej 2lat
- ważny dowód osobisty oraz prawo jazdy
- we wszystkich pojazdach obowiązuje zakaz palenia
  (złamanie zakazu grozi karą w wysokości 2000zł)
- przy wynajmie należy uiścić opłatę za kaucję w wysokości 5000zł (przelewem)
- możliwość płatności kartą, przelewem lub gotówką



- każdy najemca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prawnych dotyczących prawa jazdy 
oraz przepisów drogowych
- zaliczka w wysokości 30% do całości płacona do 24h od rezerwacji, a 70% pozostałej kwoty 
płacone do 7 dni przed wynajem 


